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Tomas Kjelsson – UOF:s nye ordförande
På UOF:s årsmöte 22 mars i år fick föreningen en ny ordförande; Tomas Kjelsson. Vem
är då Tomas Kjelsson? För många upplandsskådare är han känd som ”han som har
stenkoll på sjön Kärven”. Här nedan svarar Tomas på några mailfrågor och vi i FiUredaktionen vill passa på att hälsa UOF:s nye ordförande varmt välkommen!
Född: 1956.
Uppvuxen: I Västerås och i Södertälje.
Bor: I Almunge ca 2,5 mil öster om Uppsala.
Familj: Fru och två barn.
Började skåda: Någon gång i mitten av
60-talet i Västerås när min mor tyckte att
alla fåglar var talgoxar eller bofinkar och jag
började fundera över om en talgoxe får se ut
hur som helst.
Antal år i UOF: Vet inte riktigt. Har varit till
och från eftersom jag läste på biologlinjen
i Uppsala i början av 80-talet varefter jag
flyttade tillbaka till Södertälje och var med i
Södertäljes Ornitologiska Förening.
Antal år i UOF:s styrelse: Två år.
Sverigekryss: 360. Senaste var större turturduva i Falköping.
Upplandskryss: 281. Här finns det mer att
jobba på.
Favoritlokal: Jag tycker att Uppland har
många fina lokaler. Jag har svårt att peka
ut någon speciell. Det har de som är med i
tävlingen Upp-X om inte annat fått uppleva.
Där har man kastats från den ena lokalen till
den andra. Jag tycker att Upp-X har på så sätt
också gynnat skådandet inom Uppland då
man har varit på lokaler man aldrig har varit
på förut eller ens föreställt sig att åka till. Ett
färskt exempel är väl Alunda som de flesta
numera vet vart det ligger efter att Keith Bennett larmade ut en amerikansk kricka därifrån.
En del har säkert upptäckt nya ”favoritlokaler”
på det sättet.
Favoritfågel: Det är svårt att ta ut en favoritfågel. När jag nyligen hade en stenknäck på
fågelbordet så hoppade hjärtat ett extra slag.
Det är ingen vanlighet vid vår familjs fågel-
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bord. Så där är det hela tiden. Det är väl det
som gör fågelskådning så fascinerade. Man
vet aldrig vad man kan få se runt nästa hörn.
Skådarkompisar: Jag har ju självfallet några
skådare som jag åker ut med oftare men annars
tycker jag att skådare i allmänhet är lätta att
få kontakt med. När jag har åkt till en lokal
och konstaterat att det redan står en skådare
där så tar inte många sekunder innan man
börjar prata om vad man ser och vad man sett.
Ibland kan detta leda till mer prat och mindre
skådande men det är alltid lika kul.
Övriga intressen: Genom åren har intressena
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varierat men ett av mina intressen som jag
fortfarande odlar är flugfiske. Att stå vid en
norrlandsbäck i sommarnatten och fiska med
egenhändigt bundna flugor är något väldigt
speciellt. Det är också ett intresse som går att
kombinera med skådning. Jag tror att flugfiskare har något av samma synsätt på naturen
som skådare.
Vad har du för mål med ditt ordförandeskap? Det finns många hårt arbetande människor inom föreningen på olika poster. Det
vore kul om man kunde få alla att känna att vi
jobbar tillsammans och få en slags team-anda.
Vi har i styrelsen tillsatt olika arbetsgrupper
som har dedikerade uppgifter. På så sätt hoppas jag att vi skall kunna informera varandra
bättre om vad som sker inom föreningen.
Dessutom vill jag som säljare till yrket få fart
på försäljningen. Den har väl på senare år inte
varit särskilt lysande.

Jag vet inte om jag vill förändra så mycket.
Det mesta fungerar bra men något jag vill
förbättra är kommunikationen och jag tror
mycket på att använda vår hemsida mer.
Kanske vi skulle ha någon form av medlemssidor där vi kan logga in och för att chatta och
så vidare. Dessutom skulle jag vilja kunna
maila ut till våra medlemmar om vad som
händer. Därför skulle vi framöver vilja få in
era mailadresser. Redan nu tycker jag att ni
kan maila till vår nya mailadress för medlemmar som är medlem@uof.nu och ge oss er
mailadress. Vi kan då påminna er om olika
saker som t.ex. exkursioner eller inneträffar
snabbare. Dessutom vill jag ha en adress och
ett telefonnummer till föreningen som inte
förändras med ordförande- eller kassörsskapet. Min dröm vore att vi kunde ha någon
form av lokal som är vår där vi kan förvara
allt material som böcker och tidsskrifter samt
även ha inneträffar och möten.

Är det något du vill förändra i föreningen?

Jocce Ekström avtackas av Tomas Kjelsson, som är föreningens nye ordföranden från och med 2006.

